
การรับสมัคร
[เปดรับสมัครผูที่สนใจ ตั้งแต

 

 
 

1. กําหนดวันเขาแคมป     28 กันยายน 
 

2. คุณสมบัติผูสมัครเรียน 
1)  เปนนักเรียนชายที่กําลังเรียนชั้น ม
2)  มีความตั้งใจจริง มุงมั่น ไมถูกผูปกครองบังคบั
3)  สอบผานเกณฑความรูพ้ืนฐานที่
4)  มีรางกายท่ีสมบูรณไมเปนโรคที่ขัดตอการเปน นตท

               ปรึกษากับทางโรงเรียนในวันมาสอบได
5)  เปนผูท่ียอมรับและปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนได 

 

3. กลุมการรับผูเรียน 
 กลุม 1  เคยเขาแคมปมี.ค.
 กลุม 2  เคยเขาแคมปมี.ค.
 กลุม 3  กําลังเรียนในหลักสูตร ตท
 กลุม 4  ผูที่สนใจเขาแคมป 
 

4. การดําเนินการขอสอบ 
 แจงความจํานงเพ่ือขอเขาสอบ
    - แจงขื่อ-สกุล  ชั้นเรียน  เกรด   โรงเรียน  จังหวัด  
    - แจงความจํานง ตั้งแตบัดนี้ถึง
    - ชองทางการแจงความจํานง
         (1)  โทรแจงท่ีโรงเรียน เบอร 

              [ 0830-1600 
         (2) ผานทางเว็บไซต
 
5. กําหนดการสอบ และประกาศผล
 1)  สอบ   
 2)  สถานที่สอบ   
 3)  วิชาที่สอบ  

 4)  ประกาศรายชื่อ        
           5) ประกาศผลการสอบ 

รับสมัครนักเรียนเขาแคมปตุลาคม 256
เปดรับสมัครผูที่สนใจ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป กระทั่งที่นั่งเต็ม] 

บริหารงานโดย

ปริญญาเอกการจัดการศึกษา Minor Math B.S.CE.,M.S.CE. USA

กันยายน -21 ตุลาคม 62   

เปนนักเรียนชายที่กําลังเรียนชั้น ม.4 –ม.6 : เกิดระหวาง พ.ศ.2545 - 2547
มีความตั้งใจจริง มุงมั่น ไมถูกผูปกครองบังคบั 

ความรูพ้ืนฐานทีท่างโรงเรียนกวดวิชาธนวรรณกําหนด 
มีรางกายท่ีสมบูรณไมเปนโรคที่ขัดตอการเปน นตท. ตาไมบอดสี สายตาปกติ 
ปรึกษากับทางโรงเรียนในวันมาสอบได)  
เปนผูท่ียอมรับและปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนได  (กรุณาอานระเบียบเพิ่มเติม

.62 และมีผลสอบผานเกณฑ        (ไดโควตาเขาเรียน

.62 แตยังสอบไมผานเกณฑ         (นร.ตองแจงความจํานง
กําลังเรียนในหลักสูตร ตท.วันอาทิตย                   (พิจารณาจากผลสอบประจําเดือน
ที่สนใจเขาแคมป และตองการเขาหลักสูตรดรอป (นร.ตองแจงความจํานงขอสอบ

แจงความจํานงเพ่ือขอเขาสอบ ดังนี ้
สกุล  ชั้นเรียน  เกรด   โรงเรียน  จังหวัด  เบอรโทรศัพทติดตอผูปกครอง

แจงความจํานง ตั้งแตบัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 62   
ชองทางการแจงความจํานง 

โทรแจงท่ีโรงเรียน เบอร 032-389-296   
0 ในวัน จันทร-ศุกร และ 0800-1500 ในวันเสาร-อาทิตย

ผานทางเว็บไซต www.drpongtutor.com 

กําหนดการสอบ และประกาศผลสอบ (กรณีขอสอบ)  
 วันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2562  เวลา  0900-1200 
 โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ จ.ราชบุร ี
 ฟสิกส เคมี ชวีะ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  

(ระดับ ม.1-4  จํานวน 150 ขอ) 
ประกาศรายชื่อ         10  สิงหาคม 62 

 12 สิงหาคม62 เวลา 1300  (หลังสอบเสร็จรอฟงผล

62 
 

บริหารงานโดย  ดร.ปอง คําอาจ   

Minor Math B.S.CE.,M.S.CE. USA. 

2547  

ตาไมบอดสี สายตาปกติ (หากใครที่สายตาสั้นให 

อานระเบียบเพิ่มเติมกอนสมัคร) 

เขาเรียนใหจองเรียนไดเลย) 
แจงความจํานงขอสอบใหม) 

พิจารณาจากผลสอบประจําเดือน) 
ตองแจงความจํานงขอสอบ) 

เบอรโทรศัพทติดตอผูปกครอง 

อาทิตย ] 

 

รอฟงผลและชําระเงินจองไดเลย) 



สนใจติดตอสอบถาม 

 

E-mail : t.w.school@hotmail.com 

032-389-296, 032-389-659, 081-778-0870 

6. กําหนดการลงทะเบียนเมื่อนร.ผานเกณฑ 
 1) นร.กลุม 1 และ กลุม 3  ชําระคาเรียนตามวันที่แจงในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เรียน 
 2) นร.กลุม 2 และ กลุม 4  ชําระคาเรียนหลังทราบผลสอบท่ีโรงเรียน หรือภายใน 10 วัน หลังสอบผาน      
              (หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ)์ 
 

7. คาลงทะเบียน 
 - คาลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตร 14,000 บาท 
 - คาใชจายในการเรียน รวมถึง คาเอกสาร คาที่พัก คาซักผา และคาอาหาร 3 มื้อ  
 - การลงทะเบียน 
 (1)  กรณทีี่สะดวกชําระคาเรียนทั้งหลักสูตรผูปกครองสามารถชําระเต็มจํานวนได  
 (2)  หากไมสะดวกสามารถจองที่นั่งเรียน  4,000 บาท  และที่เหลือใหชําระตามวันที่โรงเรียนกําหนด 
           - สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่เรือนประชาสัมพันธ หรือ 032-389-296 ,081-7780870 เวลา 0830-1600 
 
8. วิธีการชําระเงิน 
 1) ชําระเงินที่ โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ **ผูชําระเงินสดจะใหสิทธิ์ในการเลือกที่พักได** 
 2) ชําระผานธนาคาร ในนาม “ขัตติยาพร คําอาจ” 
     ธ.กรุงเทพ สาขาบานโปง               เลขที่  276 – 463 - 4776 
     ธ.กสิกร  สาขาโลตัสบานโปง     เลขที่  053 - 3- 55805 - 4 
     ธ.กรุงศรอียุธยา สาขาโลตัสบานโปง     เลขที่  8001 – 54899 – 0 

     ธ.ทหารไทย สาขานครนายก      เลขที่  409-235752-6 
               

** เมื่อโอนแลวสงหลักฐานมาท่ี Line : @twschool1992 พรอมแจงชื่อนร./หลักสูตร(130)/และเบอรโทร.** 

 3) กรณนีร.บานไกล และชําระคาจองเรียนผานทางธนาคาร สามารถนําสวนที่เหลือมาจายในวันรายงานตัวได  
              (กรุณาติดตอเจาหนาที่เพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติม) 
 

** ประกาศรายชื่อผูเขาเรียนพรอมหองพัก และ หองสอบ วันที่ 24 กันยายน 2562 ** 

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวน
สิทธิ์ในการคนืเงิน ** 

 
 
 
 

                                                        Line : @twschool1992 

 

 

   
     

 


